Státní zemědělský
intervenční fond
Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního
fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2000

A. Úvod:
V průběhu roku 2000 byla přijata organizační i věcná změna při zabezpečování regulace
organizace trhu zemědělských výrobků a potravin. Dnem 11. srpna 2000 nabyl účinnost
zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu (dále jen „SZIF"). Tímto
dnem byl současně zrušen Státní fond tržní regulace v zemědělství (dále jen „SFTR").
Podle § 14 zákona č. 256/2000 Sb. bylo současně stanoveno:
- v odst. 1, že dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí všechna práva a závazky
SFTR, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců SFTR, na SZIF,
- v odst. 2 a 3, že všechny prováděcí předpisy (zásady) přijaté SFTR platí až do přijetí nových
prováděcích předpisů (nařízení vlády) podle § 1 odst. 4 citovaného zákona,
- v odst. 5, že do ustavení Prezídia SZIF vykonává působnost Prezídia SZIF Rada SFTR
a do jmenování nového ředitele řídí SZIF prozatímně ředitel SFTR.
V návaznosti na výše uvedené byla praktická činnost při organizaci trhu zajišťována po celý
rok 2000, tedy po dobu činnosti zrušeného SFTR i nově ustaveného SZIF, podle stejných
pravidel. Proto i hodnocení činnosti je komentováno společně za SFTR a SZIF, tedy za celý
kalendářní rok 2000.

Rozpočet a jeho změny
Do organizace trhu byly, v souladu se závěry zasedání Rady SFTR, zařazeny dvě hlavní
komodity, a to mléko a mlékárenské výrobky a pšenice potravinářská. Vedle těchto hlavních
komodit rozhodla Rada SFTR o zařazení dvou dalších komodit do organizace trhu v roce 2000
a to řešení nadúrody brambor formou subvencovaných vývozů bramborového škrobu a řešení
přebytku jatečných prasat formou subvencovaných vývozů. V souladu s § 5 odst. 1 písm. d)
zákona č. 472/1992 Sb., o SFTR, ve znění pozdějších změn, schválila Rada SFTR rozpočet
SFTR na rok 2000. Rozpočet byl schválen jako otevřený, neboť bylo v pravomoci Rady SFTR
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( a je v pravomoci i Prezidia SZIF) rozhodovat i v průběhu roku o zařazení některých dalších
zemědělských výrobků a potravin do regulace trhu. Rovněž je v pravomoci Rady SFTR resp.
Prezídia SZIF rozhodovat pro daná časová období v průběhu roku o množství výrobků,
o úrovni cen a vývozních subvencí, apod. Všechna tato rozhodnutí pak vyžadují změnu
rozpočtu v průběhu roku avšak s tím, že se nemůže změnit vztah ke státnímu rozpočtu ČR.
V souladu s tím schválila Rada SFTR dvě změny rozpočtu SFTR na rok 2000:
1. změna
Vývoz mléčného tuku:
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 30. května 2000 převod 130 mil.Kč
z rozpočtu Pozemkového fondu ČR do rozpočtu SFTR na řešení přebytku mléčného tuku
z let 1998 a 1999 s tím, že pokud všechny prostředky nebudou na tento účel vyčerpány
budou vráceny Pozemkovému fondu. V návaznosti na to přijala Rada SFTR jako
mimořádnou akci, mimo schválené „Zásady regulace trhu mléka v roce 2000", opatření na
vývoz přebytku mléčného tuku. Protože s touto akcí schválený rozpočet SFTR neuvažoval
bylo nutné jeho doplnění.
Intervenční nákup pšenice potravinářské ze sklizně 2000
Schválený rozpočet SFTR na rok 2000 předpokládal zajistit intervenční nákup do 500
tis.tun pšenice potravinářské ze sklizně roku 2000 za zálohovou cenu ve výší 3 300 Kč/t
+ DPH s případným doplatkem po realizaci prodeje.
S ohledem na vývoj podmínek schválila Rada SFTR pro hospodářský rok 2000/2001
intervenční nákup pšenice potravinářské. Znamenalo to, že nebylo předem stanoveno
množství, které bude skutečně nakoupeno. Pro hospodářský rok 2000/2001 byla
stanovena zálohová cena ve výši 3 300 Kč/t + DPH. Podle dosavadních zkušeností byl
předpokládán v kalendářním roce 2000 nákup cca do l 000 tis.tun pšenice. Z výše
uvedeného vyplývá, že náklady na nákup této pšenice v roce 2000 bylo možno
předpokládat ve výši 3 465 000 tis.Kč, z nichž se SFTR vrátí 126 077 tis.Kč ve formě
vrácené DPH. Náklady související s naskladněním a skladováním této pšenice se v roce
2000 předpokládaly ve výši 157 836 tis.Kč. Celkové náklady na intervenční nákup pšenice
potravinářské v kalendářním roce 2000 se tedy předpokládaly ve výši 3 622 836 tis.Kč.
V souvislosti s tím se v kalendářním roce zvýšila i potřeba úvěru od banky, a to
na 2 860 000 tis.Kč.
Subvence na vyvoz jatečných prasat
Původní rozpočet SFTR na rok 2000 uvažoval že přebytek jatečných prasat, které bude
třeba se subvencí vyvézt, lze očekávat v množství cca 6 000 tun ž.hm. Pro tyto účely byly
v rozpočtu SFTR na rok 2000 vyčleněny finanční prostředky ve výši 30 000 tis.Kč.
Vzhledem na to, že již pouhé rozhodnutí Rady SFTR o možnosti subvencovat vývoz
přebytku jatečných prasat vyvolalo zvyšování cen placených chovatelům prasat, bylo
subvencování vývozu zastaveno. Celkem bylo vyvezeno 659 tun č.hm. jatečných prasat.
Proto se v rozpočtu snížily finanční prostředky na tuto akci na 3 500 tis.Kč.
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Rozpočet správních výdajů:
I když zákon o SZIF nebyl v té době ještě schválen vznikla potřeba některé činnosti
zajišťovat pokud možno co nejdříve (evidence mléčných kvót, zajišťování činností
souvisejících s olejoprogramem, potřeba rozšířit kontrolní funkci SFTR především vůči svým
smluvním partnerům). Jen tyto příkladně uvedené potřeby rozšiřování činnosti SFTR si
vyžadovaly zvýšit počet zaměstnanců VA SFTR nejméně o 5 pracovníků, s tím že se
předpokládalo, že těchto 5 pracovníků budou zaměstnanci MZe, které bude hradit jejich
mzdové náklady a SFTR je bude účtovat jako službu. SFTR pak mělo hradit další náklady s
tím související. Vzhledem k tomu, že pro rok 2000 byly finanční prostředky na úhradu
správních výdajů již schváleny státním rozpočtem ČR a do konce roku tento rozpočet již
nebylo možno měnit, musel SFTR hledat zdroje v prostředcích určených na úhradu
správních výdajů. Po provedených úpravách vnitřního členění správních výdajů se ukázalo,
že ostatní neinvestiční prostředky lze pro tyto účely posílit snížením investičních výdajů o
200 tis.Kč, Rada SFTR proto souhlasila se změnou rozpočtu správních výdajů.

2. změna
Dnem 11. srpna 2000 vstoupil v platnost zákon o SZIF. V návaznosti na tento zákon byly
vznášeny požadavky na výkonný aparát SZIF k zahájení některých činností stanovených
zákonem, zejména k přípravě a zavedení produkčních kvót mléka, k přípravě zavádění
podpor za uvádění půdy do klidu, podmínek a zahájení podpor na nepotravinářské využití
zemědělské produkce (např. olejoprogramu) a další. Kromě toho v zápisech kontrolních
orgánů (NKÚ, MF) byl SFTR i SZIF neustále upozorňován na nutnost urychleného
vybudování vnitřního kontrolního útvaru. Aby tyto činnosti mohl výkonný aparát SZIF
alespoň z části zajišťovat již v roce 2000 nutně potřeboval zvýšit počet zaměstnanců
alespoň o 5. Při 1. změně rozpočtu SFTR na rok 2000 se uvažovalo s tím, že uvedených
5 zaměstnanců budou zaměstnanci MZe a SFTR bude MZe uhrazovat náklady s tím
související. To se však ukázalo jako neprůchodné. Vzhledem k tomu, že pro rok 2000 byly
finanční prostředky na úhradu správních výdajů již schváleny rozhodla Rada SFTR
o 2. změně rozpočtu a to zvýšit s účinností od 1. října 2000 počet zaměstnanců výkonného
aparátu SZIF o 5, t.j. na 25, a v souvislosti s tím zvýšit rozpočtované mzdové prostředky
o 294 030 Kč a o tuto částku naopak snížit rozpočet ostatních neinvestičních výdajů.

B. Hodnocení organizace trhu:
Podle jednotlivých komodit zařazených do organizace trhu v roce 2000 byla organizace trhu
zabezpečována následovně:
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I. Mléko a mlékárenské výrobky
Radou SFTR byly schváleny „Zásady regulace trhu mléka v roce 2000" s platností pro celý
rok. Tyto „Zásady" byly na mimořádném zasedání Rady SFTR doplněny o přílohu, která
řešila jakostní požadavky na syrové kravské mléko pro použití minimální ceny. Současně
byla schválena nová minimální cena (7,50 Kč za litr veškerého nakoupeného mléka od
zemědělských výrobců nebo jejich odbytových obchodních společností a družstev s
jakostními požadavky dle přílohy k zásadám) platná plošně pro všechny mlékárny,
odebírající mléko na mlékárenské zpracování. Objem přebytku mléka, zařazeného v roce
2000 do regulace trhu, činil 500 mil.litrů a byl zpracován na základě dostupných
statistických i dalších odborných podkladů. Celkové požadavky byly kráceny tak, aby byly
plně akceptovány limity pro vývoz, t.j. 500 mil.litrů mléka o tučnosti 4,5% (500 mil.l
plazmy + 2 250 mil. tukových jednic), z toho ve formě:
- másla
18 600 tun
- sušeného odměněného mléka
19 000 tun
- ostatních výrobků
(279 mil.l plazmy + 685 mil. tuk. jednic ).
Se subjekty zařazenými do regulace trhu byla řádně sepsána roční smlouva, která byla
upřesňována na každé čtvrtletí dodatkem k celoroční smlouvě s upřesněním pro dané
období.
Dne 27.3.2000 bylo, z podnětu Agrární komory. Radou SFTR odsouhlaseno dorovnání
poměru plazmy a tuku ( poměr 1: 4,5 ) u celkového množství vyvážených mlékárenských
výrobků v roce 2000, což představovalo 1 230 tun másla, které bylo nabídnuto
k subvencovanému vývozu mlékárnám zařazených do regulace trhu mléka v roce 2000.
Na červnovém zasedání Rady SFTR byl schválen doplněk č. 1 k zásadám (s účinností
od 1. července) ošetřující skutečnost, že od 1. července 2000 se na základě smlouvy
nebudou uplatňovat subvence u vývozů výrobků zařazených do skupiny *0406 – sýry
a tvarohy vyvážených do členských států EU.
Rozhodnutím Rady SFTR byly vypořádány zálohy poskytnutých vývozních subvencí
(dle metodiky výpočtu výše subvence při vývozu mlékárenských výrobků s přihlédnutím
na vývoj světových cen) a to formou doplatků či přeplatků.
Náklady spojené s výše uvedenými subvencemi při vývozu mlékárenských výrobků
v roce 2000 činily celkem 764 755 tis.Kč.
Na zasedání Rady SFTR byl schválen návrh metodiky užití finančních prostředků ve výši
130 mil. Kč převedených z rozpočtu Pozemkového fondu ČR do rozpočtu SFTR a určených
pro řešení subvencovaného vývozu zásob másla s termínem vývozu do 31.12.2000.
Potřebné finanční prostředky určené na tento účel byly vyčerpány pouze ve výši 58 393
tis.Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 71 607 tis.Kč byly v souladu s původní
dohodou vráceny Pozemkovému fondu.
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II. Jatečná prasata
Na začátku roku 2000 byl zaznamenán trvalý pokles cen placených zemědělcům za jatečná
prasata (z 35,80 na 29,92 Kč/kg). Hlavní příčiny spočívaly ve snížené spotřebitelské
poptávce po vepřovém mase, na níž se podílel i přetlak nabídky levného drůbežího masa.
S cílem zamezit propadu cen hluboko pod 30 Kč/kg živé hmotnosti jatečných prasat Rada
SFTR se shodla, že přebytek jatečných prasat se očekává ve výši cca 6 000 tun ž.hm.
s tím, že zatím bude rozhodovat o polovině tohoto přebytku. Proto Rada SFTR schválila
subvencovaný vývoz zatím ve výši 3 000 tun ž.hm. jatečných prasat za podmínky, že výše
poskytnuté vývozní subvence nepřesáhne 5 Kč/kg ž.hm. Skutečně bylo vyvezeno 659 tun
živé hmotnosti jatečných prasat a na subvencích bylo vyplaceno 3 295 tis.Kč.
Subvencovaný vývoz jatečných prasat byl ukončen.
III. Bramborový škrob
Rada SFTR schválila „Zásady pro subvencovaný vývoz bramborového škrobu vyrobeného
z brambor ze sklizně roku 1999". Rada SFTR současně uložila vypsat výběrové řízení
na subvencovaný vývoz do 6 000 tun bramborového škrobu při vývozní subvenci 5 500,Kč/t. Jednou z podmínek vyplacení subvence bylo zaplacení pěstitelům za brambory, při
minimální škrobnatosti 16 %, cenu minimálně 1 800 Kč/t bez DPH. Termín ukončení
vývozu byl stanoven do 31. srpna 2000.
Na základě vypsaného výběrové řízení pro výrobce bramborového škrobu a jeho
modifikátů (s datem uzávěrky přihlášek 10. 4. 2000) se přihlásily dvě škrobámy s nimiž
byly uzavřeny příslušné smlouvy. Na smluvně zajištěné množství byly na SFTR předloženy
doklady o vývozu na celkem 5 970,2 tun bramborového škrobu a jeho modifikátů a
na subvencích bylo vyplaceno 32 836 tis.Kč.

IV. Pšenice potravinářská
SFTR měl k l. lednu 2000 na svých zásobách pšenici potravinářskou v množství:
a) z termínovaného (zálohového) nákupu ze sklizně roku 1998
133 419,132 tun
b) z intervenčního nákupu ze sklizně roku 1998
10 672,105 tun
c) z intervenčního nákupu ze sklizně roku 1999
495 650,435 tun
CELKEM
639 741,672 tun
a) Pšenice potravinářská z termínovaného (zálohového) nákupu ze sklizně roku 1998 byla
smluvně prodána na vývoz již v roce 1999, ve vývozu zásob se pokra čovalo i v průběhu
roku 2000 a vývoz byl ukončen k 15. 5. 2000.
b/ Pšenice potravinářská z intervenčního nákupu ze sklizně roku 1998 byla rovněž
v převážné míře prodána již v průběhu let 1998 a 1999. Zásoby k 1.1. 2000
představovaly pouze „zbytek" této pšenice, který byl prodán v posledním kole trvalého
výběrového řízení. Vyskladnění této pšenice bylo ukončeno dne 30.4. 2000.
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c/ Většina ze zásob pšenice z intervenčního nákupu ze sklizně roku 1999, které byly na
skladech SFTR k l. l. 2000 (320 tis. tun) byla prodána na vývoz na základě rozhodnutí
Rady SFTR za podmínek výběrového řízení ze dne 27. 10. 1999. Pro prodej zbývajícího
množství rozhodla Rada SFTR o vypsání plynulého výběrového řízení na prodej při
stanovení minimální prodejní ceny ve výši 3 500 Kč/t. Poslední výběrové řízení proběhlo
dne 6. 6. 2000, ale jejich fyzické vyskladňování probíhalo až do konce srpna 2000.
Tržby za prodej pšenice potravinářské činily celkem 1 919 260 tis.Kč. Z těchto tržeb však
SFTR odvedl na DPH celkem 128 137 tis.Kč. Na nákladech souvisejících se skladováním
a prodejem této pšenice bylo vynaloženo celkem 106 114 tis.Kč. Rada SFTR dne 29. 5.
2000 schválila první doplatek k zálohové ceně pšenice potravinářské z intervenčních
nákupů ze sklizně roku 1999 ve výši 132 Kč/t plus DPH. Tento doplatek představoval
náklady ve výši 68 683 tis.Kč.
Rada SFTR schválila „Zásady regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 2000"
a zálohovou cenu 3300 Kč/t plus DPH s tím, že po prodeji této pšenice bude případný
kladný rozdíl, mezi průměrnou prodejní cenou a průměrnou zálohovou cenou včetně
nákladů spojených se skladováním a prodejem této pšenice, pěstitelům doplacen.
Intervenční nákup byl vyhlášen v termínu od zahájení sklizně roku 2000 do 30.6.2001
a nebyl množstevně omezen. Dále Rada SFTR schválila sazby náhrad nákladů spojených
s nákupem a skladováním pšenice a uložila vypsat výběrové řízení na nákupce
a skladovatele a s vybranými subjekty - skladovateli uzavřít smlouvy. V srpnu 2000
schválila Rada SFTR snížení kvalitativního ukazatele pro intervenční nákup ze sklizně roku
2000, a to snížení pádového čísla z 220 s na 200 s.
SFTR vypsal výběrové řízení na nákupce a skladovatele, kteří zajistí intervenční nákup
pšenice potravinářské ze sklizně roku 2000. S vybranými 63 subjekty (ze 70 přihlášených)
následně uzavřel smlouvy na intervenční nákup, skladování a následnou expedici pšenice
potravinářské ze sklizně roku 2000. Smlouvy byly uzavřeny na množství do 914 500 tun.
Bylo vypsáno další výběrové řízení a následně byla uzavřena 1 smlouva se skladovatelem
na množství do 12 000 tun. Celkově měl tedy SFTR smluvně zajištěny skladovací prostory
v množství do 926 500 tun pšenice potravinářské nakoupené v rámci intervenčního
nákupu ze sklizně roku 2000.
K 31. 12. 2000
SFTR nakoupil v rámci intervenčního nákupu pšenice potravinářské
ze sklizně roku 2000 celkem 100 604,076 tun pšenice potravinářské a náklady spojené s
tímto nákupem činily 363 117 tis.Kč.
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C. Čerpání rozpočtu na organizaci trhu:
PŘÍJMY

Základním zdrojem příjmů rozpočtu na rok 2000 byla dotace ze státního rozpočtu ČR ve
výši 2 430 000 tis.Kč. Tato dotace byla již ve státním rozpočtu ČR rozdělena na dotaci
určenou na úhradu nákladů spojených s organizací trhu ve výši 2 420 016 tis.Kč a na
dotaci určenou na úhradu správních výdajů ve výši 9 984 tis.Kč.
Dalšími zdroji finančních prostředků na organizaci trhu na rok 2000 pak byly následující
finanční prostředky:
- zůstatek prostředků z roku 1999
277 050 tis.Kč
- dotace z Pozemkového fondu
58 393 tis.Kč
- tržby z prodeje pšenice potravinářské (viz odst. a - e)
1 919 260 tis.Kč
- úvěr od banky pro hospodářský rok 2000/2001
346 416 tis.Kč
- příjmy z vrácených záloh a sankcí
22 803 tis.Kč
- příjmy z vrácené DPH
27 258 tis.Kč
- úroky od banky
27 343 tis.Kč
- ostatní příjmy (včetně vrácené daně z termínovaných vkladů)
2 143 tis.Kč.
Celkové zdroje pro organizaci trhu v roce 2000 tedy činily
5 100 682 tis.Kč.
VÝDAJE

Vedle nákladů spojených se subvencovanými vývozy a intervenčními nákupy jednotlivých
zemědělských a potravinářských komodit (uvedených v odst. a - e) v celkové výši
1 525 330 tis.Kč SZIF dále uhradil:
- splátky úvěru z roku 1998
413 521 tis.Kč
- splátky úvěru z roku 1999
1 648 757 tis.Kč
- splátky úvěru z roku 2000
343 000 tis.Kč
- úroky z úvěru poskytnutého v roce 1998
3 741 tis.Kč
- úroky z úvěru poskytnutého v roce 1999
38 324 tis.Kč
- úroky z úvěru poskytnutého v roce 2000
3 242 tis.Kč
- ostatní náklady
216 tis.Kč.
Celkové výdaje SFTR resp. SZIF na organizaci trhu v roce 2000 si tedy vyžádaly finanční
prostředky ve výši 3 976 194 tis.Kč.
ZŮSTATEK
Z uvedeného čerpání rozpočtu na organizaci trhu zemědělských výrobků a potravin
vyplývá, že k 31. prosinci 2000 byl vykázán zůstatek finančních prostředků na obchodním
účtu (na účtu pro organizaci trhu) ve výši 1 124 488 tis.Kč, který se, v souladu s § 11
odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., převádí do rozpočtu SZIF na rok 2001.
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D. Čerpání rozpočtu na správní výdaje:
PŘÍJMY
Základním zdrojem příjmů na úhradu správních výdajů byla dotace ze státního rozpočtu ČR
ve výši 9 984 000 Kč. Tato dotace byla Radou SFTR při schvalování rozpočtu a jeho změn
rozdělena na dotaci určenou na neinvestiční výdaje ve výši 9 634 000 Kč a na investice ve
výši 350 000 Kč. Vedle dotace ze státního rozpočtu ČR byly dalším příjmem úroky od banky
ve výši 8 551 Kč. Celkové příjmy určené na správní výdaje tedy činily 9 992 551 Kč.

VÝDAJE
Při schvalování rozpočtu a jeho změn Radou SFTR byla dotace na neinvestiční výdaje
rozdělena na mzdové prostředky ve výši 4 998 570 Kč a na ostatní neinvestiční výdaje ve výši
4 635 430 Kč. Celkem se předpokládalo na správní výdaje, včetně dotace na investice (350
000 Kč) a příjmů z úroků (8 551 Kč), vynaložit 9 992 551 Kč.
Skutečné čerpání finančních prostředků na správní výdaje za rok 2000 činilo celkem
9 699 002 Kč, t.j. čerpání výdajů na 97,1 %. Podle jednotlivých položek bylo čerpání
následující:
a) mzdové prostředky:
Původní rozpočet předpokládal použít, pro pl^^vaný počet 20 zaměstnanců výkonného
aparátu, mzdové prostředky v celkové \ si 4 704 540 Kč. Rada SFTR rozhodla zvýšit s
účinností od l. října 2000 počet zaměstnanců výkonného aparátu SZIF ze současných 20 na
25, t.j. zvýšení o 5 zaměstnanců. V souladu s tím rozhodla o změně rozpočtu SFTR v části
správních výdajů a to zvýšením mzdových prostředků o 294 030 Kč (viz 2. změna rozpočtu) s
tím, že o tuto částku se současně snížily ostatní neinvestiční výdaje.
Uvedená změna znamenala zvýšení mzdových prostředků pro rok 2000 na 4 998 570 Kč.
Skutečně bylo v roce 2000 na mzdových prostředcích vyčerpáno 4 971 629 Kč, t.j. čerpání
na 99,5 %.

b) ostatní neinvestiční výdaje:
Změněný rozpočet předpokládal použít na ostatní neinvestiční výdaje výkonného aparátu
4 635 430 Kč. Skutečné čerpání ostatních neinvestičních výdajů za rok 2000 činilo
4 382 969 Kč, t.j. čerpání na 94,6 % a bylo použito následovně:
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odvod na zdravotní a sociální zabezpečení
• nájemné vč. služeb s tím souvisejících
• pořizovaní informačních a statistických podkladů
• právní služby
• ostatní služby (audit, školení, bankovní poplatky, a pod.)
• programové vybavení a servis výpočetní techniky
• opravy automobilů a kancelářských strojů vč. počítačové sítě
• pohonné látky a mazadla, náhradní díly a pojistné
• kancelářský materiál, tisk a učební pomůcky
• nákup drobného hmotného majetku
• příděl FKSP a příspěvek na závodní stravování
• cestovné
• ostatní

1 744 037 Kč
623 158 Kč
243 600 Kč
684 098 Kč
208 982 Kč
175 449 Kč
85 999 Kč
140 079 Kč
136 527 Kč
87 835 Kč
181 337 Kč
51 947 Kč
19 921 Kč.

c) nákup investic:
Změněný rozpočet předpokládal použít na investiční výdaje výkonného aparátu 350 000
Kč. Skutečně bylo v roce 2000 vynaloženo na investice 344 404 Kč, t.j. čerpání na 98,3 %
a bylo použito následovně:
- nákup 3 počítačů
144 783 Kč
- dobudování počítačové sítě pro přesun do budovy Ve Smečkách
49 981 Kč
- záloha na telefonní ústřednu v budově Ve Smečkách (doplatek byl
po dohodě s dodavatelem uhrazen v roce 2001)
90 000 Kč
- zakoupení programového vybavení pro intervenční nákup pšenice
59 640 Kč.

ZŮSTATEK

Z uvedeného čerpání prostředků na správní výdaje výkonného aparátu SFTR resp. SZIF
vyplynul zůstatek finančních prostředků na účtu správních výdajů SZIF ve výši 293 549 Kč.
Tento zůstatek se, v souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., převádí do rozpočtu
SZIF na rok 2001 a to pro účely organizace trhu a poskytování podpor zemědělství.
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E. Z á v ě r:
V roce 2000 došlo k významné organizační změně. Dnem 11. srpna 2000 nabyl účinnost
zákon č. 256/2000 Sb., o SZIF, a současně byl zrušen SFTR. I když citovaným zákonem byl
zrušen bývalý SFTR a nově byl ustaven SZIF byla praktická činnost při organizaci trhu
zajišťována po celý rok 2000 podle stejných pravidel (víz část l/a). Proto také hodnocení
činnosti za rok 2000 bylo prováděno společně za SFTR a SZIF a za celý kalendářní rok.
Celkové hospodaření s finančními prostředky a hodnocení činností SFTR resp. SZIF
prověřovaly dvě auditorské organizace a to „Organizační kancelář Praha, Thámova 7, Praha
8" (auditor č. 260 - Doc.mg. Karel Novotný, C Se.) a „Auditorská firma BDO CS s.r.o.,
Olbrachtova 5, Praha 4 - Licence KAČR číslo 18" (auditor č. 0070
- Doc.Ing. Jan Doležal, C Se.). Výrok obou auditorských organizací byl jednotný a shodně
zněl „bez výhrad". Dne 29. května 2001 Dozorčí rada SZIF vyslovila souhlas s „Výroční
zprávou o činnosti SZIF a čerpáním finančních prostředků za rok 2000" a doporučila ji
k postoupení pro jednání vlády ČR (bod 2/a zápisu č. 3/2001 zjednání Dozorčí rady SZIF).
Z celkového hospodaření s finančními prostředky vyplývá, že SFTR resp. SZIF postupoval
v souladu s rozhodnutími Rady SFTR a v souladu s rozpočtovými pravidly. SZIF pracoval
s vyrovnaným rozpočtem prostředků určených jak pro organizaci trhu tak pro úhradu
správních výdajů. Přehled o celkovém hospodaření s finančními prostředky je uvedeno
v příloze č. 1 - Rozpočet SZIF, jeho změny a čerpání rozpočtu za rok 2000 a v příloze č. 2 Skutečné příjmy SZIF a jejich použití na úhradu jednotlivých druhů nákladů v roce 2000.
Dotace ze státního rozpočtu ČR určená pro SFTR resp. SZIF na organizaci trhu
a poskytována prostřednictvím kapitoly Ministerstva financí „Všeobecná pokladní správa"
ve výši 2 420 016 tis.Kč byla použita následovně:
-

na
na
na
na
na

úhradu subvencí při vývozu mlékárenských výrobků
úhradu subvencí při vývozu bramborového škrobu
úhradu subvencí při vývozu jatečných prasat
částečnou splátku úvěrů z roku 1998 a 1999
úhradu úroků z úvěrů z let 1998, 1999 a 2000

764 755 tis. Kč
32 836 tis. Kč
3 295 tis. Kč
1 573 823 tis. Kč
45 307 tis. Kč

Do rozpočtu na rok 2001 se, v souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., převádí
zůstatek finančních prostředků na obchodním účtu pro organizaci trhu ve výši
1 124 488 tis.Kč a zůstatek na účtu správních výdajů ve výší 294 tis.Kč. Celkový zůstatek
převáděný do rozpočtu na rok 2001 pro účely organizace trhu a poskytování podpor
zemědělství tedy činí 1 124 782 tis.Kč. Zůstatky vyplynuly z praktického provádění
regulace - nově organizace - trhu.
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